FARBA NA PASY

Symbol:

7.4

PKWiU: 20.30.11.0-20-XXXX-XX; KTM: 1317-190-02XXX-XXX

Kolorystyka: biała, Ŝółta sygnałowa RAL 1003, Ŝółta pastelowa RAL 1034, niebieska
drogowa RAL 5017 lub wg uzgodnień z Klientem
Norma: ZN / RAFIL - 2971: 2013
Przeznaczenie: Do wykonywania wszelkiego rodzaju poziomego oznakowania parkingów,
placów manewrowych, podjazdów, dróg, peronów kolejowych, hal produkcyjnych
i magazynów oraz innych powierzchni komunikacyjnych wykonanych z betonu,
prefabrykatów betonowych, kostki brukowej i mas bitumicznych (asfaltu).
Charakterystyka ogólna: Farba na pasy jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w Ŝywicy
akrylowej i rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków modyfikujących.
Tworzy trwałe, półmatowe, dobrze przyczepne do podłoŜa, elastyczne, dobrze kryjące
powłoki, o dobrych własnościach mechanicznych, odporne na ścieranie i na działanie
niekorzystnych warunków atmosferycznych, wilgoci i wody. Jest łatwa w aplikacji,
bardzo szybko wysycha, osiągając stan przejezdności po max. 30 minutach.
Własności wyrobu:
- gęstość wyrobu, g/cm3, max
- lepkość handlowa, wg Forda nr 4, w temp. 20 ± 2 oC, s

1,7
85 ÷ 110

- zawartość części lotnych, % wag., max.

32

- zawartość części nielotnych, % obj.

54

- grubość warstwy mokrej, µm
suchej, µm
- zuŜycie teoretyczne przy grubości 110 µm, dm3 /m2
- zalecana ilość warstw
o

200
110
0,2
1÷2

- temperatura zapłonu, C

26

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy

12
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Stosowanie:
1. PodłoŜe: Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche i dokładnie
oczyszczone z soli, tłuszczu, kurzu, piasku, starych, złuszczonych powłok oraz ze
wszelkich innych zanieczyszczeń mechanicznych. ŚwieŜy beton moŜna malować po 28
dniach dojrzewania (wilgotność podłoŜa < 4 %).
Tak przygotowane podłoŜe betonowe naleŜy zagruntować farbą na pasy rozcieńczoną dodatkiem
ok. 15÷20 % rozcieńczalnika do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego
stosowania, a następnie przystąpić do właściwego malowania.

2. Metody nakładania: dla duŜych powierzchni - malowarka do nanoszenia farby,
dla mniejszych powierzchni - pistolet natryskowy lub wałek/pędzel.
3. Przygotowanie farby: Przed przystąpieniem do malowania farbę naleŜy dokładnie
wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej.
Rozcieńczalnik: do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych og. stos.
PKWiU:20.30.22.0-70-0001-XX ; KTM 1318-157-01010-5XX
Rozcieńczalnik do mycia aparatury: jak wyŜej
4 . Warunki malowania:
− temperatura podłoŜa nie niŜsza niŜ 5 oC i o 3 oC wyŜsza od temperatury punktu
rosy,
− wilgotność względna powietrza najwyŜej 85 %,
− temperatura otoczenia nie niŜsza niŜ 10 oC.
5. Czas schnięcia w temp. 20 ± 2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 60±5%:
stopień 6 - najwyŜej 0,5 h.
Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, wilgotności powietrza, warunków
wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

Warunki BHP i P.PoŜ. oraz transportu: Ze względu na lotne i palne składniki zawarte
w wyrobie, naleŜy przestrzegać zasad, przepisów i zaleceń zawartych w Karcie
Charakterystyki wyrobu.
Przechowywanie wyrobu: Wyrób naleŜy przechowywać zgodnie z PN-C-81400: 1989
w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zadaszonych,
z dala od źródeł ognia i iskrzenia, w pomieszczeniach zamkniętych ze sprawnie
działającą wentylacją, w temperaturze do 25°C. Transport zgodnie z w/w normą
w opakowaniach producenta, w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.
Informacje dodatkowe:
Dopuszczalna zawartość LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/i/FR): 500 g/l.
Produkt zawiera max.: od 413 do 454 g/l LZO (zaleŜnie od koloru farby).
Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej.
W przypadku specjalnych zastosowań słuŜymy dodatkowymi informacjami.
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